
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Το 1ο δημοτικό σχολείο Ακράτας έχει τη δική του φυσιογνωμία, η οποία διαμορφώνεται από την
τοπογεωγραφία και τους ανθρώπους του. Βρίσκεται σε έναν τόπο, Δημοτική Ενότητα Ακράτας- Δήμου Αιγιάλειας
με μεγάλη ιστορία και πολιτισμό.

Το σχολείο έχει τη δική του ιστορία. Ιδρύθηκε το 1900 και στεγάστηκε σε κτίριο τύπου Ανδρέα Συγγρού.
Πέρασαν γενιές παιδιών της Ακράτας και της ευρύτερης περιοχής από τις τάξεις των κτιρίων του κι «έμαθαν
γράμματα», όπως έλεγαν οι παλιότεροι.

Τα τελευταία 23 χρόνια στεγάζεται σε νεόδμητο διώροφο κτίριο (συστέγαση με νηπιαγωγείο στον ίδιο προαύλιο
χώρο αλλά σε ξεχωριστό συγκρότημα) στην πεδιάδα της Ακράτας.

Είναι εξατάξιο. Τη φετινή σχολική χρονιά φοιτούν 98 μαθητές –τριες από την Ακράτα και τα γύρω χωριά
(Καλαμιάς, Συλίβαινα, Άμπελος, Φούρνοι, Βούτσιμο  κ.ά.). Οι μαθητές από τα γύρω χωριά μεταφέρονται με ταξί.
Στο σχολείο λειτουργεί Πρωινή Ζώνη για την υποδοχή των μαθητών και Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Σύνθημά μας είναι «Πρώτα ο Μαθητής». Όλες μας οι ενέργειες, ο σχεδιασμός και η ροή της σχολικής
καθημερινότητας εστιάζεται στις ανάγκες του παιδιού και σκοπεύει στη βελτίωση και στην ανάπτυξη της
προσωπικότητάς του. Μέλημα μας είναι η παιδαγωγική συμπερίληψη όλων των μαθητών σε όλο το εύρος της
ομάδας της σχολικής κοινότητας, με την παροχή ίσων ευκαιριών φοίτησης και συμμετοχής σε δραστηριότητες
και εκδηλώσεις. Αξίζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι λειτουργούν εκπαιδευτικές δομές (Τμήμα Ένταξης,
Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Εκπ/κός Παράλληλης Στήριξης) που ενισχύουν ποικιλοτρόπως τους μαθητές με
ειδικές εκπ/κές ανάγκες.  

Κάθε χρόνο το σχολείο δέχεται μεγάλες ΔΩΡΕΕΣ σε βιβλία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.ά. με τις ενέργειες της
διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι προσβάσιμες σε μαθητές ΑΜεα και εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και προτζέκτορες, με δικτύωση σε όλες τις τάξεις, παρέχοντας υψηλού επιπέδου μάθηση (βιβλία σε
ηλεκτρονική μορφή, σύνδεσμοι κ.ά.) σε έναν κόσμο που εξελίσσεται συνεχώς. Το σχολείο μας έχει αίθουσα
Αγγλικών, βιβλιοθήκη με εκατοντάδες τίτλους βιβλίων, ολοήμερο και αίθουσα εκδηλώσεων με γωνιά ειδικά
διαμορφωμένη για το μάθημα της Μουσικής. Στο χώρο υπάρχει βιβλιοθήκη με μουσικά όργανα και ηλεκτρικό
πιάνο. Τις απογευματινές ώρες ο Σύλλογος Γονέων παρέχει μαθήματα ρομποτικής, ζωγραφικής και
παραδοσιακών χορών στους μαθητές του σχολείου.



Η σχολική μονάδα έχει αξιοζήλευτες αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο 5Χ5 με γκαζόν και γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ
με κερκίδες) για την άθληση των μαθητών μας, μεγάλο προαύλιο με κήπο, ξύλινο κιόσκι, παραδοσιακά
φτιαγμένες βρύσες (3 σε διάφορα σημεία του εξωτερικού χώρου) πετρόκτιστα παγκάκια και δέντρα για σκίαση.
Τοιχογραφίες από εικονογραφήσεις παραμυθιών κοσμούν τους κοινόχρηστους χώρους και τις αίθουσες
εκδηλώσεων, κάνοντας το σχολικό περιβάλλον πολύ γοητευτικό και αισθητικά καλαίσθητο.

Στο σχολείο μας υπάρχει ξεχωριστό συγκρότημα αιθουσών με το εργαστήρι ηλεκτρονικών υπολογιστών, το
τμήμα ένταξης και την αίθουσα Δωρεά «Μαρίνα Παμπούκη» για μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες.

Υπηρετούν στη σχολική μονάδα 16 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.  

Διεύθυνση: Ακράτα Αχαΐας, Τ.Κ.25006,
Τηλ. 2696022586,

e-mail: mail@1dim-akrat.ach.sch.gr

Διαθέτει σελίδα στο Face Book: https://www.facebook.com/1AKRATA 

και

Blog στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: https://blogs.sch.gr/1dimakra/

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας (Δ/ντριας,
εκπαιδευτικού προσωπικού, οικογενειών, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων)
Άριστη συνεργασία των εκπαιδευτικών και αλληλοβοήθεια και στήριξη στον
μέγιστο βαθμό προκειμένου να ανταπεξέλθουν όλοι μαζί, ως ομάδα, στις
απαιτήσεις της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Η στήριξη του Παιδαγωγικού έργου των διδασκόντων αλλά και των
οικογενειών με μαθητές με ειδικές εκπ/κές ανάγκες από την ΕΔΕΑΥ. 
Οι δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, όπως αναφέρονται στο
παρόν έγγραφο.
Εμπλουτισμός της διδακτικής προσέγγισης των μαθημάτων με νέα
τεχνολογικά  εργαλεία.

Σημεία προς βελτίωση

Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που οδήγησε η πανδημία τη σχολική πραγματικότητα διαπιστώσαμε τα
εξής: 

Χρειάζεται να δοθεί έμφαση σε βασικές έννοιες και γνώσεις που κατακτούνται
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καθημερινά στο σχολείο, όπως τα μαθηματικά, τη γραφή και την   ανάγνωση. Η
βελτίωση του γραπτού λόγου, της αναγνωστικής ευχέρειας και της κατανόησης
καθίσταται πλέον αναγκαιότητα.
λόγω της πανδημίας (για δύο χρόνια οι μαθητές μας στερήθηκαν τη δια ζώσης
εκπαίδευση με τη φυσική παρουσία τους στο σχολείο), παρατηρήσαμε πολλά
γνωστικά και μαθησιακά κενά, ειδικά στις μικρότερες τάξεις. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα
οποία δεν κατέκτησαν στο βαθμό που έπρεπε βασικές έννοιες και γνώσεις.
Με την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία παρατηρήθηκε αύξηση της
έλλειψης προσοχής, έλλειψη κινήτρων και  αλλαγή στη συμπεριφορά στην
πλειονότητα των μαθητών, λόγω της συνεχής ενασχόλησης των μαθητών με
τους υπολογιστές, την πολύωρη έκθεσή τους στην οθόνη, τα βιντεοπαιχνίδια
και το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο τα σχολεία ήταν κλειστά.

Ιδιαίτερα οι μαθητές της Α και Β τάξης που έχασαν τη δια ζώσης διδασκαλία στο νηπιαγωγείο και την Α’ τάξη
αντίστοιχα, φαίνεται να μην κατανοούν πλήρως τους κανόνες και το πλαίσιο λειτουργίας της τάξης και
γενικότερα του σχολείου με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται πολύ να προσαρμοστούν, να παίξουν ομαδικά
παιχνίδια να συμμετέχουν σε ομαδικές δομημένες δράσεις κ.ά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Τον Σύλλογο Διδασκόντων διέπει η δημοκρατικότητα, ο σεβασμός, η
συνεργασία και η αλληλοβοήθεια. 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι ανοιχτός στις νέες ιδέες και υλοποιεί
καινοτόμα προγράμματα. 
Το Σχολείο είναι ανοιχτό στην τοπική κοινωνία.
Το Σχολείο είναι ενεργά συμμέτοχο σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις.
Το Σχολείο συνεργάζεται πολύ καλά με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Οι δωρεές που λάβαμε εμπλούτισαν υλικοτεχνικά τον εξοπλισμό και τους
χώρους διδασκαλίας. 

Σημεία προς βελτίωση

Να δημιουργήσουμε ιστοσελίδα ή ιστολόγιο της σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας που και οι εκπαιδευτικοί βίωσαν, όπως ολόκληρη η κοινωνία,



κατάφεραν και ολοκλήρωσαν καινοτόμες δράσεις (Promehs) και συμμετείχαν σε σεμινάρια επαγγελματικής
ανάπτυξης με δική τους πρωτοβουλία εκτός του εργασιακού τους ωραρίου.

Σημεία προς βελτίωση

Παρ’ όλο που ήταν μια χρονιά με πρωτόγνωρες κοινωνικές, οικογενειακές, επαγγελματικές και ψυχολογικές
δυσκολίες και προκλήσεις, οι εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κόπο για
την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επομένως δεν διαπιστώνονται σημεία περαιτέρω βελτίωσης στον
συγκεκριμένο τομέα.


